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i) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.
10.3.

O Pregoeiro,

a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma de

comprovação de que os produtos ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e
prazo definidos no item 10.2.
10.3.1.

A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que sejam

comprovadas as características do objeto ofertado;
10.4.

O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no

subitem 10.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
la proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
prazo e
especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração
representar
condições iguais ou superiores às originalmente propostas.
10.5.

10.6. Serão desclassificadas as propostas
que contenham preços excessivos, assim entendidos quando

apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.
10.6.1.

A desclassificação por valor excessivo

obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
serão
realizadas
complementares,
diligências para comprovação da exequibilidade.
10.7.

O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar
quaisquer diligências necessárias para
averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I
» Edital, salvo a
juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item
10.8.

10.2.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.9.

10.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, serão observados
os procedimentos previstos nos itens e 9.
8

10.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a

continuidade da mesma.

10.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o
Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação
da eventual ocorrência do empate ficto,
nos
previsto
artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a

estabelecida no item 8 deste edital, se for o caso.
10.12.

A proposta original, com

disciplina

todos os requisitos do item 10.2.2, deverá ser encaminhada em
envelope fechado

e identificado com dados da
empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 02 (dias dias úteis, contados a

partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo do(a) Endereço, Rua do
Bendengó s/n CAM (Centro
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Administrativo Municipal) Centro, Aramari-Ba, CEP 48.130-000, tel.: 075 3432-1175, aos cuidados do Pregoeiro do
Pregão Eletrônico nº 001/2020 SESAU.

DA AMOSTRA:

11.

1.1. Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando as licitantes cientificadas de que os produtos
ofertados devem atender as exigências e especificações mínimas constantes no Termo de Referência que segue

como Anexo

1

ao Edital, sob pena de recusa de recebimento do(s) bem(ns), sem prejuizo da aplicação de sanções

administrativas.

DA HABILITAÇÃO:

12.

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,

mediante a consulta aos seguintes cadastros:
12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Punidas - CNEP (www .portaldatransparencia.gov.br/);

—

CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas

12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo
Conselho Nacional de Justiça

(www.cnj

jus.br/improbidade
adm/consultar requerido.php).

12.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União — TCU;
12.1.4.

A consulta

aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
12.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante,
por falta de condição de

participação.

-

O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF em relação à
habilitação
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
12.2.

12.2.1.

As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

- Comprovação

de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica,
fomnecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido
1

materiais compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o fornecimento.
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- Certidão

Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
N

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;

|

HI — As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos
no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio liquido de 10% (dez por cento) do

valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo 1,
n

I

que

deverá recair sobre o montante

nCcorrer.

À comprovação deverá

ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei

a)

devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
conforme regulado pelo subitem 12.3.3 deste edital.

VI

- Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos

noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores
de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos (modelo Anexo III ao

Edital).
licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor
algum documento
com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de
a
comprovar sua regularidade.
12.2.2.

A

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e trabalhista,
Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:
12.3.

123.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I-

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o
caso de empresário individual;
II

- Para licitante microempreendedor individual - MEI, Certificado da Condição de

Microempreendedor

Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
HI

—

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

IV

Caso licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no
o
Registro Público de Empresas Mercantis
onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

V

—

Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;
—
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VI Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade

assim o exigir;
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
12.3.1.1.
consolidação respectiva.
12.3.2.

III

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

—

CNP);

- Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver,

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o
objeto
contratual;
HI

- Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da

licitante;

IV — Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V - Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
VI

- Certidão de regularidade relativa a

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
(CNDT),
mediante a apresentação de certidão negativa, em
ser
validade,
obtida
no site
plena
que poderá
www.tst.jus.br/certidao.
Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão
positiva com efeito de negativa.
licitante
considerado
isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao
12.3.2.2.
seja
o
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente que
demonstre tal isenção.
12.3.2.1.

Caso

12.3.3.
|

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou

extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou
que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de
praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
H

-

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial
do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem
a situação financeira desta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais,
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante
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apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro
Diário onde foram transcritos o Balanço e Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos
de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo
Dirigente/Sócio qualificado para tanto e contador, quanto a este último, constando o CRP —
a

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Resolução CFC

1402/2012). Em se tratando
de empresa nova, apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial e
com o DHP/CRP do contador.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
- No mínimo 01 (um) atestado, fornecido
por pessoas jurídicas de direito público ou privado com
características, quantitativos e prazo semelhantes às do objeto desta licitação, executadas a qualquer
tempo, em papel timbrado da empresa emitente do atestado, com firma reconhecida e comprovação
de publicação de contrato em site oficial, no caso de órgãos públicos e apresentação de nota fiscal
emitida a no mínimo 60 dias anteriores a data da sessão, para setor privado. Em caso de atestados
1

emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos apresentados com assinaturas de
Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não
terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias e execução de
prestação de
serviços.
II -Licença de funcionamento, em plena validade
expedido pela Prefeitura sede do licitante
HI - Documento declarando que, se vencedor do certame em
algum lote, os produtos terão prazo de
validade de no mínimo 01 (um) ano, a partir do mês de entrega do material;

IV Certificado de regularidade da empresa, em plena validade, expedido
pelo Conselho Regional de

Farmácia em conformidade com a Lei nº 3.820/1960, acostado o
comprovante de pagamento da
anuidade ou certidão de regularidade financeira emitida pelo conselho
regional de farmácia.
12.3.4.

ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXII DA CONSTITUIÇÃO

Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de
12.3,4.1.
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza,
para qualquer trabalho, mão-deobra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos (modelo Anexo III ao Edital).
12.4.

DA HABILITAÇÃO DAS MEs/ EPPs
124.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei
Complementar nº 123/2006, deverão
todos
os
documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista,
apresentar
econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.

124.2,

existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante
qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
A

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
12.4.2.1.
posterior à fase de
habilitação.

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.

TEL: (075) 3432-1175. E-MAIL: copelaramari)gmail.com.br
Endereço Rua do Bendengó, s/n, Centro Administrativo Municipal (CAM) Centro - Estado da Bahia

69

Prefeitura de Aramari
Rua Bendengó, s/n Centro Administrativo Municipal (CAM)
Centro — Aramari - Estado da Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

- PMA

12.4.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à

regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização.

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

12.4.3.1.

12.44. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Prefeitura Municipal de Aramari/Ba convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame.
-2.5.

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO
12.5.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme
regulado neste Edital, deverão ser enviados
em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio do por meio de
do Sistema.

campo próprio

12.5.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em
original, por qualquer processo de cópia
autenticada
tabelião
de
notas
ou
reprográfica,
por
de
por servidor/funcionário do(a Prefeitura

Municipal
Aramari/Ba, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise,
no prazo de no prazo máximo de 2(dois) dias úteis,
juntamente com a proposta de preços em envelope
fechado identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do item 10.12 deste Edital.
e
Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e
CNPJ da matriz ou
todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que
comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e
referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
12.5.3.

12.54.

As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade
previamente estabelecida pelo

órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste
Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá
estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 12.2.1, II, e 12.3.3,
D.

12.55.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio
eletrônico,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
a
continuidade
da
mesma.
para
125.6.

Será inabilitado

licitante que não comprovar sua habilitação,
o
seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com estabelecido neste Edital
ou deixar de enviar a
o
de
documentação
habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro,
ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

No julgamento da habilitação e das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
fins de
12.5.7.

para

habilitação e classificação.
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No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 ,seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
12.5.8.

subsequente.
12.5.9.

Sea proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro,

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
12.5.10. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada

vencedora.

O.

DOS RECURSOS:

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30(trinta) minutos.
13.1.

13.1.1.A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
13.1.2.Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão
comparecer ao
Rua
do
endereço,
Bendengó, s/n, Centro Administrativo Municipal (CAM) Centro - Estado da Bahia CEP.
48.130-000 Tel: 075 3432-1175 ramal 208 de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00.
13.2. Recebida a intenção de interpor recurso
pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no
prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas para, querendo, apresentar
ntrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

13.2.1.

As razões

e contrarrazões serão recebidas exclusivamente
por meio de campo próprio do Sistema.

Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões
enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc).

entregues diretamente ao Pregoeiro ou

Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos
interpostos contra seus atos, podendo
reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões
ou, neste
13.3.

mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Gestor do
Município para a decisão final no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.5. Os autos do processo permanecerão com vista
franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital (item 0).
13,4.

Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos
por representantes não
habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder
licitante.
pelo
13.6.
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14.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

14.1.

O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso,

hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, ao Gestor Municipal.

Após a fase recursal, constatada

14.2.

a

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.
15.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

15.1.

Após

«etirar

a

a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada
para assinar o termo de contrato ou

Nota de Empenho.

15.2.

O contrato

15.3.

O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 10(dez) dias úteis, contados da data do

ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei nº
8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições constantes de
instrumento equivalente.
a

convocação por e-mail.
15.3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido
poderá ser prorrogado uma única
vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito
Prefeitura
pela
Municipal de Armari.

15.32. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato,
poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de (cinco) dias úteis,
5
a contar da data de seu recebimento.
15.3.3.

A

recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.

Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
15.4.

O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses,
prorrogável na ocorrência de uma das hipóteses
dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993.
15.5.

Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste
Edital, ou instrumento
e
serão
de
observância
dos
equivalente,
contratados:
obrigatória
15.6.

1- as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias;

-

Il critérios para o recebimento do objeto;
HI — prazos e condições de pagamento;

IV — atualização financeira ou reajustamentos, quando
possível;
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hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais
antecipações de pagamentos.
—

15.7.

O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela

licitante vencedora.

O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência,
Anexo | deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VI, ou instrumento
15.8.

equivalente.

AS

DA FISCALIZAÇÃO:

16.1.

Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de
acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo

VI deste Edital, ou no instrumento equivalente.
17.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, não aceitar a
Nota de Empenho, deixar de entregar documentação
exigida neste edital, apresentar documentação falsa,
17.1.

ensejar

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste,

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido direito à ampla defesa,
o
ficará impedido de licitar e de contratar com toda esfera administrativa do ente federado
pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações
legais.
17.2.

”

A Administração poderá, ainda, utilizar-se

da sanção de advertência, prevista no art. 87,

1,

da Lei nº

566/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação,
ao
como
quanto
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
enquadramento
mesmo após o encerramento da fase de lances.
17.3.

17.4.

A penalidade de muita pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência,

licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

impedimento de

Pela inexecução total ou parcial do contrato,
garantida a prévia defesa, aplicará as sanções definidas na
minuta do contrato, anexo VI deste edital ou
dispostas em instrumento equivalente.
17.5.

17.6.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em

processo administrativo que assegurará

o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº
8.666/1993.
17.7.

A autoridade competente,

17.8.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF ou cadastro Estadual ou
Municipal.

na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do
o
caráter
educativo da pena, bem como o dano causado, observado o
infrator,
princípio da proporcionalidade.
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de Aramari-Ba, poderá revogar este Pregão por razões de interesse
público
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo
por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do
procedimento viciado,
desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

8.2.

18.1.1.

A anulação do pregão induz à do contrato.

18.1.2.

À anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste

Pregão, promover diligência destinada a esclarecer
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de informação ou de documentos que deveriam
ter sido apresentados para fins de classificação e

habilitação.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á O
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
da
Prefeitura
expediente
Municipal de Aramari-Ba.
18.4. O desatendimento às
exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou
desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata
compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão
do
pública
pregão.
18.3.

18.5.

As normas disciplinadoras da
licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o
princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
Os

18.6.

A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da

ser prorrogado pelo tempo que se
julgar necessário.
«7.

proposta de preços e da documentação de habilitação poderá

A autoridade competente poderá,

em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a
proposta da
licitante que for declarada inidônea,
a
defesa.
assegurada ampla
18.8.

licitante é o responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
O

188.1. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
a
imediata
implicará
desclassificação do proponente que tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
o
a rescisão do contrato ou do documento
equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
18.9.

foro da cidade de Alagoinhas - Ba, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será
o designado para julgamento de
quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da
aplicação do
Edital.
presente
O

18.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas
pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico
mencionado neste Edital, item 3.5, ou através do fone 075-3432-1175 Ramal
208.

18.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão
pública transferida por conveniência da Prefeitura
Municipal de Aramari-Ba, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.
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Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico wwiw.portaldecompraspublicas.com.br e
também na página www.aramari.ba,gov.br O inteiro teor do processo está
disponível para vista aos
interessados, no Rua do Bendengó, s/n, Centro Administrativo Municipal (CAM) Centro - Estado da Bahia
O

19.

ANEXOS:

19,1.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.1.1.

19.1.2.

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo

de Proposta de Preços (juntar modelo de proposta de
preços regularmente

utilizado pelo órgão que promove a licitação);
19.1.3.
19,1.4.

19.1.5.

19.1.6.

ANEXO TII - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;

ANEXO IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP;
ANEXO V - Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;

ANEXO VI - Minuta de Contrato.

Aramari/Ba, 27 de julho de 2020.

Pregoeiro
Pierre Matos da Silva

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.

TEL: (075) 3432-1175. E-MAIL:
copelaramariG)gmail. com.br
Endereço Rua do Bendengó, s/n, Centro Administrativo Municipal (CAM) Centro - Estado da Bahia

?s

Prefeitura de Aramari
Rua Bendengó, s/n Centro Administrativo Municipal

(CAM)

Centro — Aramari - Estado da Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

PMA

ANEXO I
RMO

DE REFERÊNCI

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1

UND | QTD

MÁSCARA ACRÍLICA “FACE SHIELD” - Máscara básica transparente UND
|
|

200

para proteção facial em acrílico e PETG — 25x25x25
3

4

MÁSCARA DE TECIDO

LUVA - Luva de látex simples (para procedimento)

- INMETRO - cx. c/ 100 und. - Tamanho: 9 (G). |

CX

5

de látex simples (para procedimento) em conformidade
|
com a Portaria 332/2012 — INMETRO cx. c/ 100 und. Tamanho: 8
(M).

CX

3

com a Portaria 332/2012
5

6

-

Máscara de tecido confeccionada com | UND | 400
ou
tricoline que contenha 02 camadas de tecido (dupla face).
algodão

LUVA - Luva

-

em conformidade

-

LUVA - Luva

de látex flocada com revestimento interno em flocos de UND
|
e
relevo
algodão
antiderrapante na palma e pontas dos dedos Cor:
amarela — 30 cm de comprimento — tam 8 (M)
c/01

- pct

-

par.

7

TOUCA - Touca descartável

8

LUVA NITRILICA G,

para procedimentos não cirúrgicos, fabricada
com borracha nitrilica, não estéril, na cor azul, sem
pulverização de
amido, ambidestra e completamente texturizada. Embalagem com 100
unidades.

LUVA NITRILICA M,

-

em TNT sanfonada 100% polipropileno
| PCT
Cor: branca Gramatura: Comfort Tamanho: 43cm de
X
49cm
largura
de comprimento — pct c/ 100 und.

-

-

| 100

|3

CX

300

9

para procedimentos não cirúrgicos, fabricada | CX
com borracha nitrilica, não estéril, na cor azul, sem
pulverização de
amido, ambidestra e completamente texturizada. Embalagem com 100
unidades.

500

10

LUVA NITRILICA P, para procedimentos não cirúrgicos, fabricada CX
|
com borracha nitrilíca, não estéril, na cor azul, sem
pulverização de
amido, ambidestra e completamente texturizada. Embalagem com 100
unidades.
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MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95,

sem válvula, classificação PFF2 e
não
com
camada
N95,
externa wm NT PES (não
estéril, descartável,
tecido a base de polipropileno), elemento filtrante composto por
microfibras de polipropileno tratados eletrostaticamente com a
finalidade de retenção de partículas, com clipe nasal e elástico para

—

PMA

UND

800

ajuste.
12

AVENTAL DESCARTÁVEL COM GRAMATURA

60, manga longa,
confeccionado em TNT, atóxico, vestimenta de segurança hospitalar.

UND

550

13

OCULOS DE PROTEÇÃO com lente de proteção em policarbonato com

UND

80

10

tratamento antirrisco, antiembaçante. Protetor nasal injetados do
mesmo material e haster vazada tipo espátula.
14

PULVERIZADOR BORRIFADOR MANUAL COM PRESSÃO 2L

UND

15

FRASCO SPRAY BORRIFADOR 500ML

UND

16

SACO DE LIXO INFECTANTE 50L, branco leitoso, constituído em
polietileno de alta densidade (PEAD) de material virgem com solda

PCT

10

17

SABONETE LÍQUIDO- sabonete liquido antisséptico 5 litros

CL

20

18

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Bota de Pvc Branca CANO
LONGO. (Altura do cano aproximada: 30cm), com forro, bota

lateral, com simbolo infectante na parte externa, normatizado com os
padrões da ABNT e ANVISA. Pet com 100

impermeável, solado antiderrapante, dispondo do respectivo
Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE).
19

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Pvc Branca CANO CURTO.
(Altura do cano aproximada: 10,5cm), com forro, bota impermeável,

solado

antiderrapante, dispondo do respectivo Certificado de
Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego

(MTE)
20

MACACÃO INDUSTRIAL G manga longa.

UND

21

CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ amarela PVC forrada,

UND

com
manga e capuz, impermeável, com fechamento de botão frontal.
Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE)
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TESTE RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, | UND |

1000

detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM contra coronavirus.
Embalagens com 25 unidades.

23

SWAB - Estéril 100% RAYON Haste Plástica pct com 100 und

24

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA USO HUMANO medidor | UND |

6

25

PAPEL TOALHA - pacote com

|315

26

ÁLCOOL EM GEL

UND | 500

de testa sem contato; medição instantânea em display digital.

-

-|CX

5

ÁLCOOL LÍQUIDO 70% — Álcool liquido antisséptico 70% - garrafa de | CX

|5

embalagem 450g

27

-

PCT

1000 folhas

—

Álcool em gel antisséptico

etílico 70%

cx c/ 06 und.

1L - cx. c/ 12 und.
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ANEXO Il (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS)
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À
Prefeitura Municipal de ARAMARI - Bahia

At.: Pregoeiro Municipal
Pregão Eletrônico nº 001/2020

Assunto: Proposta de Preços para Aquisição de EPIs, e materiais para o combate do COVID-19 nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas redes de Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Sr?, Pregoeiro,

Atendendo

solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa
+ CNPJ nº
,
situada na
vem
a
sua
+
apresentar
Proposta de Preço para Aquisição de EPIs, e materiais
o
combate
do
COVID-19
nas
Unidades
Básicas
de Saúde (UBS) e nas redes de Sistema Único de
para
Assistência Social (SUAS), conforme detalhamento no quadro a
seguir:

ITEM

a

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UND | QTD | VALOR

VALOR

UNITÁRIO | TOTAL
R$
R$
1

MÁSCARA ACRÍLICA “FACE SHIELD”

—

| UND

| 200

Máscara básica transparente para proteção
facial em acrílico e PETG — 25x25x25
3

MÁSCARA DE TECIDO

4

LUVA

-

Máscara de | UND | 400
tecido confeccionada com algodão ou
tricoline que contenha 02 camadas de tecido
(dupla face).

Luva de látex simples (para | CX

5

procedimento) em conformidade com a
Portaria 332/2012 INMETRO cx. c/ 100
und. Tamanho: 9 (G).

-

-

-
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Luva de látex simples (para

|

CX

3

procedimento) em conformidade com a
Portaria 332/2012 INMETRO cx. c/ 100
und. Tamanho: 8 (M).

-

6

LUVA

-

Luva de látex flocada com | UND | 100
revestimento interno em flocos de algodão e
relevo antiderrapante na palma e pontas dos
dedos
Cor: amarela
30 cm de
— tam 8
—
(M) pct c/ 01 par.
comprimento

-

7

TOUCA

-

-

Touca descartável em TNT | PCT
sanfonada 100% polipropileno Cor: branca
— Gramatura:
Comfort - Tamanho: 43cm de

|3

-

largura X 49cm de comprimento — pct c/ 100
und.

LUVA NITRILICA G,

8

para procedimentos | CX
não cirúrgicos, fabricada com borracha
nitrilíca, não estéril, na cor azul, sem
pulverização de amido, ambidestra e
completamente texturizada. Embalagem
com 100 unidades.

9

LUVA NITRILICA M, para procedimentos |
não cirúrgicos, fabricada com borracha
nitrilíca, não estéril, na cor azul, sem
pulverização de amido, ambidestra e
completamente texturizada. Embalagem
com 100 unidades.

CX

500

10

LUVA NITRILICA

CX

200

P, para procedimentos |
não cirúrgicos, fabricada com borracha
nitrilíca, não estéril, na cor azul, sem
pulverização de amido, ambidestra e
completamente texturizada. Embalagem
com 100 unidades.

300
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MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95,

sem

válvula, classificação PFF2 e N95, não

- PMA

| UND | 800

estéril, descartável, com camada externa
wm NT PES (não tecido a base de
polipropileno), elemento filtrante composto
por microfibras de polipropileno tratados
eletrostaticamente com a finalidade de
retenção de partículas, com clipe nasal e
elástico para ajuste.

12

AVENTAL
DESCARTÁVEL
GRAMATURA
60,
manga

COM | UND

|550

longa,
confeccionado em TNT, atóxico, vestimenta
de segurança hospitalar.
13

OCULOS DE PROTEÇÃO com lente de | UND

| 80

proteção em policarbonato com tratamento
antirrisco, antiembaçante. Protetor nasal
injetados do mesmo material e haster

vazado tipo espátula.
14

BORRIFADOR | UND |
PULVERIZADOR
MANUAL COM PRESSÃO 2L

15

FRASCO SPRAY BORRIFADOR 500ML

16

SACO DE LIXO INFECTANTE 50L, branco | PCT

10

UND | 60
|10

leitoso, constituído em polietileno de alta
densidade (PEAD) de material virgem com
solda lateral, com simbolo infectante na

parte externa, normatizado com os padrões
da ABNT e ANVISA. Pct com 100
17

SABONETE LÍQUIDO - sabonete liquido | GL

20

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL | UND

|5

antisséptico 5 litros
18

Bota de Pvc Branca CANO LONGO. (Altura
do cano aproximada: 30cm), com forro, bota

solado
impermeável,
antiderrapante,
dispondo do respectivo Certificado de
Aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE).
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BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL | UND
Pvc Branca CANO CURTO. (Altura do cano

—

PMA

|5

aproximada: 10,5cm), com forro, bota
solado
impermeável,
antiderrapante,
do
dispondo
respectivo Certificado de
Aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE)
20

MACACÃO INDUSTRIAL G manga longa. | UND

21

CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ | UND
amarela PVC forrada, com manga capuz,
e

|3

|6

impermeável, com fechamento de botão
frontal. Certificado de Aprovação (CA)
expedido pelo Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE)

22

TESTE RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS | UND |

1000

(COVID-19) IGG/IGM, detecção qualitativa
dos anticorpos IgG e IgM contra

coronavírus. Embalagens com 25 unidades.

23

SWAB Estéril 100% RAYON Haste Plástica
pct com 100 und

24

| UND

| 500

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA | UND
USO HUMANO medidor de testa sem

6

contato; medição instantânea em display

digital.

25

PAPEL TOALHA - pacote com

26

ÁLCOOL EM GEL

1000 folhas

-

Álcool em gel
antisséptico etílico 70% - embalagem 450g
- ex c/ 06 und.

| PCT

|

315

|CX

|5

[CX

5

—

27

ÁLCOOL LÍQUIDO 70%

- Álcool liquido

antisséptico 70% - garrafa de 1L

—

cx. c/ 12

und.

Valor total por extenso é de R$ xxxxxxx (

>.
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ANEXO HI
MODELO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DEÇLARAÇÃ
Ref.: (identificação da licitação)

, inscrito no

CNPJ nº

por intermédio de seu representante legal o(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade nº
Sr(a)
e do CPF nº
,
DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos e mão-de-obra infantil.
+

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz (

,

).

de

de20

..

(representante)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

DE

A empresa

PARA MICROEMPRESA

,

representante legal o(a) Sr. (a)

CPF nº

ÃO

,

E EMPRESA

DE PE

inscrita no CNPJ nº
,

NO

POR

, por intermédio de seu

portador(a) da Carteira de Identidade nº

eo

DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para

a sua qualificação como microempresa ou empresa de
pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a

49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no
$4º do art. 3º da citada Lei

Complementar.

;

de

de20

.

Representante Legal
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ANEXOV

MODELO
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa

, inscrita no

sediada

por

no

endereço

intermédio

do

,

seu

representante

legal

CNPJ sob o nº

telefone/fax

nº

Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade nº
e do

CPF nº

DECLARA que a empresa atende

participação em procedimentos licitatórios, bem como

a todos os requisitos de

habilitação para

RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu

nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou
seu
por
representante.

,

de

de20

.

Representante Legal
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ANEXO Vl
MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM LADO, MUNICÍPIO DE ARAMARI E,
DO OUTRO,

O MUNICÍPIO DE ARAMARL ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAMARI, inscrita no CNPJ nº 13.646.740/0001-41, situada na Rua Bendegó, s/n Centro Aramari

-

-

Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS, brasileiro,
solteiro, RG nº 772749540 - SSP/BA, CPF nº. 811.548.105-00, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa xxxxxxXXxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxx., pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 000000, situada na x0000000000000000%x

—

BA. CEP XXXXXXXX, através do seu representante, Sr. 000000000000000000000000000x, brasileiro,
solteiro, devidamente inscrito no RG sob o n.º xxxxxxwxxxxxxxxxxxx e CPF sob o nº
XXXXXXXXXXXXXXAXHXXXXx, doravante denominada

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato, conforme xxxxxxx00000xxxxxxxxxxxxxxxx. e de acordo com as diretrizes da Lei nº. 8.666/93,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas
seguintes cláusulas:

a) Edital de Pregão Presencial nº 004/2020.
b) Proposta apresentada pela

A PRIM
1.1.

-

CONTRATADA em

DO

IJ

Jo.

OBJET

- Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre o contratante

acima mencionado, afim de que a empresa xxxxwwxxwwvovax realize o fornecimento de
EPIs, e
materiais para o combate do COVID-19 nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e nas redes de
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), na forma do Anexo 01 do
Edital, conforme solicitado
nos processos administrativos n.º 027/2020, a
fora
declarada
vencedora após homologação e
qual
adjudicação no Pregão Presencial nº 004/2020.
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ESPECIFICAÇÃO

QUANT. | UNID

PMA

—

PREÇO

| PREÇO

UNIT.

TOTAL

01

TOTAL
Valor por extenso:

1.2.

- A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas

mesmas

condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas
compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos 88 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3.

- Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, carga,

descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta
licitação.

LA
NTRATO

LÁ
2.1.

-

À

NDA

-

OBRIGAÇÕE

DAS

NTRATADA E DA EX

AQ

D

CONTRATADA se obriga a:

disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma PARCELADA,
no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b) assegurar a boa qualidade do produto;
c) assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento
a)

da

CONTRATANTE;

não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em
partes, sem o prévio consentimento
da CONTRATANTE;
f) entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
8) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
:
h) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
“cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de
licitação;
i) não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
j) Os medicamentos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado:
forma farmacêutica, concentração, condições de conservação, etc.
e)
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k) O medicamento deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de
violação de conteúdo, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação do conteúdo,
identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro
emitido Pela Anvisa.
Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem ter constando nos rótulos e bulas,
todas as informações em língua portuguesa, contendo número do lote, data de fabricação e
validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de
acordo com a Legislação Sanitária e artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre
outros.
m) As embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do
do
Conselho
com
o
produto,
respectivo
número
deve
unidade
de
Farmácia
O
do
da
(CRF).
ser, obrigatoriamente,
registro
profissional
Regional
federada onde a fábrica está instalada.
n) O número dos lotes deve estar especificado na nota fiscal por quantidade medicamento
entregue.
o) Os medicamentos devem ser entregues por lotes e data de validade, com os respectivos
quantitativos na nota fiscal.
p) Todos os lotes deverão ser acompanhados de laudo técnico analítico-laboratorial, expedido pela
empresa produtora/titular do registro na Anvisa e/ou laboratório integrante da Rede Brasileira
de Laboratórios em Saúde (Reblas).
q) O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior a 12 meses, a contar da data da
entrega do produto.

)

—

2.2

- Da execução do contrato:

a) O objeto deste contrato será de entrega
Secretaria solicitante.

PARCELADA, mediante autorização

da respectiva

O objeto deste contrato será entregue na Secretaria de Saúde, localizado na Rua Bendegó, s/n
a autorização de
fornecimento, com um prazo de até 03 (três) dias corridos para a entrega a partir e conforme solicitação
e emissão de Ordem de Fornecimento/prestação de serviços.
a)

CAM (Centro Administrativo Municipal), Centro, ARAMARI - Bahia, após

PARÁGRAFO PRIMEIRO

-

Ficará

cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos
decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais,
seguros
e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do
desta
objeto
Licitação.
a

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1.

- O CONTRATANTE se obriga a:

a) designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas
e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir
após a
apresentação das novas faturas corretas;
d) notificar por escrito, CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste
Contrato;
à

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.

TEL: (075) 3432-1175. E-MAIL: copelaramariGbgmail.
com.br
Endereço Rua do Bendengó, s/n, Centro Administrativo Municipal (CAM) Centro - Estado da Bahia

83

Prefeitura de Aramari
Rua Bendengó, s/n Centro Administrativo Municipal (CAM)
Centro — Aramari - Estado da Bahia
7

EDITAL DE LICITAÇÃO
e)

A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

—

PMA

declarar os materiais efetivamente prestados.

A

=

PAÇGAMENT

valor do presente contrato é de R$
(
), constante da proposta integrante
da licitação Pregão Eletrônico nº 004/2020, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço
justo e suficiente para a total prestação de serviços de fornecimento, objeto deste instrumento.
4.1.-O

4.2.

- Os pagamentos serão efetuados em parcelas mediante demanda em até 30 (trinta) dias, , após a

protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3.

- Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de

pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em
plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas
estadual, federal (conjunta com a Dívida Ativa da União, Procuradoria Nacional e Seguridade
Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as

-

providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data
de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
4.4,

—

O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das
situações

previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa
e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento,
cujo extrato deverá, para
ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
4.5.

- Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando

e

se for o caso, serão efetuados

e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6.

- Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão

reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço

proposto.
4.7.

- A empresa

ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o
a
reajuste,
de
requerimento.
acompanhado
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QUINTA - DA CESSÃO,
TRANSFERÊNCÇIA OU SUBCONTRATAÇÃ
A

Á

-

presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo
ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata
5.1.

O

caducidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura,
podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1.

-

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:

UNIDADE - 0304

UNIDADE - 0306

ATIVIDADE - 4000

ATIVIDADE - 2027-2033

ELEMENTO DE DESPESA -33903000

ELEMENTO DE DESPESA -33903000-33903200

FONTE: 114-102-109

FONTE: 100-128-129-109

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1.

- Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido

processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

a)

Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;

b)

Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;

c)

Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;

Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou
decretadas;

d)

Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem
prévia e escrita
autorização do contratante.
e)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá

direito, apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente prestados e aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

-

Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
de
aviso
ou
independentemente
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sanções
cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada
pela lei n.º 8.883/94.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPC JNSABILIDADES
9.1.
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como
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qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -

A

CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de

sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as
despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela

autoridade competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO

-

A CONTRATADA responderá por

todos os danos e prejuízos
decorrentes de paralisações na execução do serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente,

quando comunicados CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou
por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
à

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a
objeto que
a

quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a
compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que
porventura tenha sido pago à CONTRATADA.

LÁ
10.1.

A DÉCIMA
- DAS PENALIDADE

- A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas

obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado
em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido.

b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o
trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta)
dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do
contrato.
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a) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado
do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
público e da possibilidade da rescisão contratual;

d) Suspensão do direito de contratar com o Município de ARAMARI pelo período máximo de 5
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002.

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.

O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços
vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
£g)

h) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas
ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente,
a critério da Prefeitura Municipal de ARAMARIL.
j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas
licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a
1)

obrigação antes assumida, sem prejuizo de outras penalidades.
10.2.

- A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração

Pública será de competência do Prefeito Municipal de ARAMARI, as demais penalidades serão de
competência do(s) Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço o Secretária Municipal de Saúde.
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LÁ

- PMA

-

O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas
Municipais e em Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua

11.1.

assinatura.
11.2.

- Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02,

subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Pregão
Eletrônica nº 001/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORQ
12.1.

- As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Alagoinhas,

Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus
herdeiros e sucessores, a qualquer título.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de iguais teor e forma
para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

ARAMARI, XX de XX de 2020.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 01:
CPF:

TESTEMUNHA 02:
CPE:
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DECRETO

Alameda Otavio Mendes Barbosa, s/n.
Centro - Estado da Bahia

Nº 50/2020

“Regulamenta o Pregão na Modalidade
Eletrônica, no âmbito da Administração
Municipal de Aramari e dá outras providências"

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAMARL, Esudo da Bahia, no uso das
atribuições que
lhe confere a Lei Orgânica do
Municipio. e no disposto nas Leis Federais nº. 8.666, de 31 de
junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002. Decreto Federal
O

10.024/2019.

DECRETA:
Capítulo|

DAS DISPOSIÇÕES PREIMINARES
Art. 1º. - A modalidade de licitação
pregão, na forma eletrônica. destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns. no âmbito do Município, e submete-se ao
regulamento estabelecido neste
Decreto.
Parágrafo único. Suburdinam-se 40 disposto neste Decreto. além
dos órgãos da
udministrução
pública municipal direta, os fundos especiais. as
autarquias. as fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público. as empresas públicas, us
sociedades de economia mista e as demais
entidades controladas direta ou indiretamente
pelo Municipio.

Art. 2º.

- O
pregão eletrônico. como modalidade de licitação do
tipo menor preço. realizar-se-a
quando a disputa pelo fornecimento de bens é
serviços comuns for feita à distância em sessão

pública. por meio de sistema que promova

a

comunicação pela internet.

81º. Consideram-se bens e serviços comuns,
aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital.
por meio de especificações usuais do mercado.
82º. Para à julgamento das propostas. serão fixados
critérios objetivos que permitam aferir v
menor preço, devendo ser considerados
us prazos para a
execução do contrato e do
fornecimento. as especificações 1écnicas, os
parâmetros minimos de desempenho e de
e às demuis condições definidas no
qualidade
edital.
83º. O sistema reterido no caput será dotado de
recursos de criptografia e de
autenticação que
garantam condições de segurança em todas as
etapas do certame.
o
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$4º. O pregão eletrônico será conduzido pelo pregoeiro do órgão promotor da licitação.
utilizando os recursos de tecnologia da informação próprios ou por acordo de cooperação técnica
ônus
junto a terceiro, que, neste caso. atuará como provedor do sistema eletrônico. sem qualquer
para o Município.

Capitulo 1
DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES E FORMA DE REALIZAÇÃO

Art. 3º - O pregão. na forma eletrônica.

será realizado quando a disputa pelo fornecimento de
ocorrer à distância, via internet e em sessão
comuns
de
bens ou pela contratação
serviços
contratado
ou
em
para esse fim.
especialmente
provedor próprio
pública.

$1º. O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia
garantam as condições de segurança nas etapas do certame.

e de

autenticação que

do pregão. na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:
da
contratação:
planejamento
4 - publicação do aviso de edital:
HU - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;
IV - abertura da sessão pública e envio de lances. ou fase competitiva;
V - julgamento;

Art. 4º A realização
|

-

VI - habilitação:
VU - recursal:

VIH - adjudicação: e

IX - homologação.

Am. 5º - O caderno de licitação. composto de edital e anexo(s). poderá ser obtido pela internet.
no portal pertencente ao Município. através do site www.aramari.ba.gov.br por meio do qual se
realizará o pregão eletrônico. em sessão pública.

Art 6º - Observadas as disposições da legislação federal, quanto as aquisições de bens e serviços

com à utilização de recursos ds União decorrentes de transferências voluntárias. nas licitações
a modalidade de
para aquisição de bens e serviços comuns será adotada. preferencialmente.
licitação pregão. na forma eletrônica

$1º. A modalidade presencial será adotada:
- Nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente:
1
sem prejuizo da
11 - Para contratações que possam ser realizadas no mercado local ou regional.
do
certame
competitividade

inciso Il do artigo 24 da Lei
82º. Nas aquisições por dispensa de licitação. fundamentadas no
Federal nº. 8.666. de 21 de junho de 1993. as unidades administrativas municipais poderio.
facultativamente, adotar sistema de cotação cletrônica e/ou o sistema de pesquisa de preços. sem
prejuízo dos demais procedimentos
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Art. 7º - A licitação na modalidade

de pregão é condicionada aos princíp
da
ios
legalidade. impessoalidade. moralidade. igualdade. publicidade. eficiência. básicos
probidade
administrativa. vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo. bem como aos
principios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalida
de.

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre
favor da
interpretadas em
ampliação da disputa entre os interessados. desde que não compro
metam o interesse da
administração. O princípio da isonomia, a finalidade e a seguran da
ça
contratação.

Art. 8º - A fase preparatória do pregão. na forma eletrônica. consiste
nte no seu planejamento
será observado o seguinte:
I
elaboração de termo de referência pela unidade
requisitante. com indicação do objeto de
forma precisa. suficiente e clara. vedadas
especificações que. pur excessivas. irrelevantes ou
desnecessárias. limitem ou frustrem a
competição ou sua realização:
H - aprovação motivada do termo de referên
cia pela autoridade requisit
ante;
UI - apresentação de justifica
tiva da necessidade da contratação:
IV - elaboração do edital, estabelecenda critérios de
aceitação das propostas;
V - definição das exigências de
habilitação. das sunções aplicáveis, inclusive no
que se refere aus
prazos e às condições que. pelas suas particularidade
s. sejam consideradas relevantes para a
celebração e execução do contrato e o atendimento das necessi
dades da administração:
Parágrafo único. O termo de referência é o documento
que deverá conter elementos capazes de
propiciar a correta pesquisa e avaliação do custo
pela udminisiração, com definição dos métodos.
estratégia de suprimento, valor estimado em
planilhas de acordo com o preço de mercado.
cronograma lisico-financeiro. se for o caso. critério de
aceitação do objeto. deveres do contratado
e do contratante. procedi
mentos de fisculização e gerenciamento do contrato,
prazo de execução
e sanções. de forma clara, concisa e
objetiva.

Art. 9º. Os critérios de julgame
nto empregados na seleção da proposta mais
vantajosa para a
administração serão os de menor preço ou maior desconto.
conforme dispuser o edital.
Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos
para detinição do melhor preço. considerados
os prazos para a execuçã do contrato
o
do fomecimento, as
especificações técnicas. os
parâmetros minimos de desempenho e de
qualidade. as diretrizes do plano de gestão de
lopística
sustentável « as demais condiçõ estabelecidas
es
no edital.

Il

Capitulo
DO ACESSO AO SISTEMA ELETR
ÔNICO E CREDENCIAMENTO
Art.

10 - Serão previamente credenciados
perante o provedor do sistema elerrônico a autoridade
competente do órgão promotor da licitução, o
pregoeiro, vs membros da equipe de apoio e os
licitantes

que participam do pregão eletrônico.

$!º. O credenciamento dar-se-á pela atribuição

de chave de identifi
cação e de senha. pessoal v

intranslerivel, para acesso ao sistema eletrôn
ico.
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82º. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em
qualquer pregão
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
em virtude de sua eletrônico.
inabilitação
o
cadastro
de
perante
fornecedores.
83º. A perda da senha ou a quebru de sigilo deverá ser comunicada
imediatamente ao provedor
do sistema. para pronto bloqueio de acesso.
84º. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua
responsabilidade exclusiva, incluindu
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo so provedor do
sistema ou ao órgão promotor da
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
85º. O credenciamento junto ao provedor do sistema
implica a responsabilidade legal do licitante
e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das
transações inerentes no
eletrônico.

pregão

86º. O licitante será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico. assumindo como firmes e
verdadeiros seus lances.

87. Incumbirã vo licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sus desconexão.
88º. Os participantes de liciiação na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, 1êm direito
público subjetivo à fiel observância do
procedimento estabelecido neste Decreto.
podendo
qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em
tempo real. por meio da internet.

Capitulo EV
DA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO
ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA

LICITAÇÃO

Art. 11. O pregão. na forma eletrônica, será
conduzido pelo Município. com
apoio técnico «
operacional do Provedor do Sistema.
Art.

12 -

À autoridade competente, de acordo com
as atribuições previstas na
legislação de
regência do órgão ou da entidade, cabe:
e
designar
solicitar, Junto ao provedor do sistema. o
credenciamento do pregoeiro e da
respectiva equipe de apoio:
1 - indicar o provedor do sistema:
H1 - determinar a abertura do
processo licitatório:
IV - decidir os recursos contra atos do
pregociro. quando este mantiver sua
V - adjudicar o objeto da
decisão;
licitação, quando houver recurso:
VI homologar o resultado da
licitação: e
VII - celebrar o contrato.
1
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